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BMX-bondscoach Bas de Bever verlaat de
KNWU
Papendal, 3 december – Bas de Bever, bondscoach van de nationale BMX-selectie
verlaat de KNWU aan het eind van dit jaar. De Bever is sinds 2003 werkzaam voor
de KNWU.

Bondscoach Bas de Bever heeft in zijn dienstverband van 15 jaar drie olympische cycli
meegemaakt. De Olympische Spelen in Beijing (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016).
Onder zijn hoede zijn veel successen behaald, zoals nationale, Europese en wereldtitels, World
Cup podiums- en overall winst. Op Olympisch niveau de bronzen medaille van Laura Smulders
(Londen, 2012) en zilveren medaille van Jelle van Gorkom (Rio de Janeiro, 2016).

“Coachen is een fantastisch vak, het is geweldig om sporters door middel van
kennisoverdracht richting in hun ontplooiing te kunnen geven. Omdat je met
mensen werkt, is het ook een complex vak waarin je op individueel niveau met
vele factoren aan het jongleren bent om die sporter zich op de juiste manier te
laten ontwikkelen in het nastreven van zijn/haar doelen. Hierin ligt ook de
uitdaging voor mij, maar geeft over tijd ook de nodige stress. Je krijgt in dit vak
ook te maken met factoren die buiten je core business (coachen) liggen. Ik
merkte dat vooral deze factoren mij (na 15 jaar) teveel negatieve energie
gaven en de balans al langere tijd verstoorde op een manier dat dit ook op
persoonlijk niveau zijn tol aan het eisen was. Ik heb in deze 15 jaar een
fantastisch hoofdstuk geschreven in mijn eigen ‘book of life’. Ik zal regelmatig
met veel plezier dit hoofdstuk teruglezen. Mijn gevoel zegt dat het nu tijd is
voor een nieuw hoofdstuk.”
— Bas de Bever

“Het is altijd lastig om afscheid te moeten nemen van een topcoach en een
fijne collega. Bas heeft een enorme bijdrage geleverd aan het niveau van de
huidige BMX topsport in Nederland. Hij heeft met zijn sporters in de afgelopen
jaren vele successen behaald. Wij gaan onderzoeken wat de beste oplossing
voor de sporters wordt als Bas vertrokken is.”
— Thorwald Veneberg
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De afdeling Communicatie voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en
beeldmateriaal. De afdeling Communicatie is bereikbaar via telefoonnummer 085 070 1917 of per e-mail via
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De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) is opgericht op 26 januari 1928. De KNWU is de
overkoepelende sportbond van én voor de wielersport in Nederland. Het doel van de bond is om geheel sportief
wielerminnend Nederland adequaat te ondersteunen. De KNWU telt ruim 36.000 leden per 1 april 2018. Onder
auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse evenementen voor
prestatieve fietsers georganiseerd.
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